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Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i april 2010 riktlinjer för kommunens arbete med idrott och
fysisk aktivitet. Enligt dessa ska en anläggningsplan årligen revideras som ligger till
grund för kommunens investeringsplan. Nämndkontor kultur och fritid har tagit fram
anläggningsplan 2015-2020. I arbetet har samverkan skett med mark- och
exploateringskontoret samt fastighetskontoret.
Prioriterade anläggningar är de som;







utformas efter breda användningsområden med en hög utnyttjandegrad och som
tillgodoser ett flertal verksamheter.
där barn- och ungdomsverksamheter bedrivs
är publika och har ett brett allmänintresse
tillgodoser skolornas behov av lokaler för idrottsutövande.
ger förutsättningar för spontanidrott i närområdet
möjliggör sammanhängande promenader och cykelturer skyddade från trafik (gcvägar)

Mål för idrott och fysisk aktivitet
Förutom riktlinjer om prioriterade anläggningar är kommunens mål att alla invånare ska
ha möjlighet till en fysisk aktiv fritid men särskilt prioriteras barn och unga upp till 20 år.
För att kunna erbjuda ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter för barn och
ungdomar ska därför en successiv utbyggnad av idrottsanläggningar ske. Ett särskilt
uppdrag är också att se hur utnyttjandet av anläggningar kan bli mer jämställt fördelat
mellan könen.

Kommunens övergripande mål
Kommunfullmäktige har antagit nya övergripande mål. Ekerö kommuns skolor ska rankas som en
av de tio bästa i Sverige. Nämnden stödjer detta genom anläggningsplanens mål att

idrottsanläggningar som tillgodoser skolornas behov av lokaler för idrottsutövande är
prioriterade.
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Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och
hållbara livsmiljöer. Nämnden stödjer detta mål genom att ge förutsättningar för
fritidsverksamhet som är en viktig del i medborgarnas livsmiljöer.
Fullmäktige har angett några konkreta åtgärder som bedöms bidra till att målen nås. Det
som rör anläggningsplanen är att planera för platser för spontanaktiviteter och planera för
fler idrottshallar.

Omvärldsanalys
Ekerö i regionen
Ekerös roll som grön lunga i Stockholmregionen innebär att storstadsbor har nära till rika
natur- och kulturmiljöer med fantastiska möjligheter till turism och rörligt friluftsliv som
ger skönhetsupplevelser, avkoppling och aktiviteter. Regionalt värdefulla badplatser,
strandstråk, gästhamnar, bryggor och liknande behöver utvecklas liksom anläggningar för
friluftslivet som vandringsleder och spår.

Tendenser inom idrottsrörelsen
Idrottsrörelsen, i ett nationellt perspektiv, har under 2000-talet haft ett vikande antal
utövare och de traditionella lagidrotterna tappar stadigt antalet aktivitetstimmar. Under
senare år har Riksidrottsförbundet och dess medlemsförbund arbetat på flera olika plan
för att attrahera fler utövare och att få befintliga utövare att bli kvar i rörelsen under flera
år. Man förändrar tävlings- och utvecklingsstrukturer för att passa bättre in i ett modernt
samhälle och man skapar modeller för ”Idrott hela livet”. Idrottsrörelsen har en vilja att i
större utsträckning fånga upp, och till viss del strukturera, spontanidrottandet och den
fysiska aktiviteten i närheten av boendemiljöer.
De idrottsförbund som har tävlingsverksamhet ställer krav på de arenor där
tävlingsverksamheten skall bedrivas. Det är dels arenakrav för själva idrottsutförandet och
där står Ekerö kommun mycket väl rustade i och med att Ekebyhovshallen färdigställs.
Idrotten ställer också krav på hur arenor utformas för att kunna arrangera olika
tävlingsformer där medias och publikens behov skall tillgodoses samt att man önskar
möjligheter till marknadsexponering (reklam i första hand). I stockholmsregionen
samverkar kommunerna i allt större utsträckning för att möta dessa behov med skapandet
av regionala anläggningar.

Friluftsliv och ytor för spontan fysisk aktivitet
Enligt målen för fysisk aktivitet ska alla invånare ha möjlighet till en fysisk aktiv fritid
samtidigt ska möjligheten till vardagsmotion underlättas. Den organiserade idrotten inom
föreningslivet är en viktig faktor för människors möjlighet att idrotta men alla vill inte
delta i organiserad verksamhet, trenden är att individer är mer självständiga och flexibla i
sina val av fysisk aktivitet. Ekerö kommun erbjuder med sin natur och sitt vattennära läge
goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv och kommunen väljer att stödja organisationer
som underhåller och iordningställer leder, spår och aktivitetsfält på land, is och i vatten.
Ekerö kommun har två angöringspunkter för besökare och pendlare, Lovön och
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Drottningholm via väg 261, samt Jungfrusundsområdet via färjetrafiken över Slagsta.
Dessa två angöringspunkter kan vara en direkt avspegling av de goda möjligheterna för
fysisk aktivitet som kommunens naturmiljöer erbjuder. Genom att erbjuda portaler för
fysisk aktivitet görs ytorna lättillgängliga och visuella för den som träder in i Ekerö
kommun vare sig det är besökare eller kommunens egna medborgare.
Nya anläggningar för spontan fysisk aktivitet skall ses ur ett helhetsperspektiv och
attrahera flera målgrupper för vardagsmotion, friluftsliv, lek och äventyr. Genom att
placera dessa offentliga ytor bostadsnära skapas förutsättningar för mötesplatser över
gränser oberoende av ålder, kön och grupptillhörighet. Dessa anläggningar har
förutsättning att bli närområdets dynamiska centrum där människor samlas för
gemensamma aktiviteter. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och
spontanidrott är inte fasta. Därför är det är viktigt att områden för aktivitet får tillräckliga
ytor så att det finns en flexibilitet i hur dessa kan utformas.

Bedömning av efterfrågan och behov
Samhällsutveckling
Ekerö kommun beräknas växa till 30.000 invånare till 2020. I allt högre utsträckning
använder man medborgarnas behov av kultur- och fritidsaktiviteter som en central del av
ett samhälles utveckling. Anläggningar och ytor som lockar till möten och samling avgör
vitaliteten i ett område och är den viktigaste delen för hur attraktivt ett område bedöms
vara.
I takt med att landsbygdskommunen övergång till en småstad och nya bostadsområden
tillkommer med en ökande befolkning ställs krav på attraktiva anläggningar framförallt i
de centrala delarna. Förutom motionsspår, bollplaner och idrottshallar behövs
gemensamma aktivitetsytor framförallt i Ekerö centrum, södra Färingsö och Stenhamra. I
Stenhamra har en plan skapats för utveckling av flertalet parkområden och
skolgårdsmiljöer. Här har gränserna mellan olika aktiviteter suddas ut. Idrott, lek, motion,
kultur blandas och man har en möjlighet att välja att vara deltagare eller åskådare. Om de
boendes spontana aktiviteter utförs i direkt anslutning till föreningars, organisationers och
kommunala verksamheter så kan också nyfikenhet väckas för varandras göranden.
Ekerö kommun planerar för nya skolor med en växande befolkning. För att varje
investerad peng ska få mesta möjliga nyttjandeeffekt är det viktigt att även fritidens
nyttjande då beaktas. Exempelvis bör en idrottsyta som planeras vid en skolbyggnation
även matcha föreningslivets behov liksom att det alltid bör vara en fullstor idrottshall som
byggs.

Andel aktiva
Enligt nämnkontorets kultur och fritidsvaneundersökning är över 70% av kommunens
barn mellan 10-20 år är aktiva vid någon av kommunens anläggningar, merparten av dessa
i idrottsföreningarnas verksamheter. Av barn mellan 10-15 år deltar 60% i någon av de
olika lagbollsporter som föreningarna erbjuder. Via det statliga aktivitetsstödet kan man
följa utvecklingen av idrottens aktiviteter i föreningsregi. Ekerö kommun har där ökande
antal aktiviteter under de senaste åren vilket är i motsats till andra kommuner i landet.
Framförallt är det barn i åldern 6-10 som i allt högre utsträckning är idrottsaktiva i vår
kommun.

5

Föreningarnas behov
Idag begränsas möjligheten att erbjuda nya barn och ungdomar plats i idrottsföreningar
främst genom brist på lokaler. Det är stor efterfrågan på hallar med matchmått för
framförallt lagbollsidrotterna samt tävlingsutrustade hallar för gymnastiken.
Mattsporterna – budo, brottning och andra kampsporter har i många år uttryckt behov av
en mindre hall som är grenspecifik. Här har en förskjutning av föreningsverksamheten
gjort att vi idag har färre föreningar men att de större föreningarna växer. Föreningslivet
har tagit initiativ till att hitta egna möjligheter men ännu finns inga lösningar.
Ridklubbarna, i dagsläget 11 st, har framfört behov är att kunna bedriva
tävlingsverksamhet som är avhängigt för att kunna vara med i Svenska Ridsportförbundet.
Idag är det svårt att skapa tävlingsverksamhet för Ekerö kommuns ridsportsklubbar.
Delvis beroende på infrastruktur, parkering mm, men även på grund av att själva
ridanläggningarna är för små och illa rustade för tävlingsverksamhet. Vid träff med
ridföreningarna har framkommit att en mindre arena, med möjlighet att arrangera lokala
och regionala tävlingar, skulle göra det möjligt att utveckla ridsporten i kommunen och att
på sikt höja intresset för verksamheten.
Hästar är en del av kommunens identitet. De uppfattas positivt av många och kan bidra till
att bevara det öppna landskapet. Djurhållningen på Mälaröarna ska fortsätta vara ett
naturligt inslag i landskapsbilden. Det stora antalet hästar gör dock att slitaget på
markerna ökar. Detta kan medföra ett behov av kanalisering av ridandet och fler ridleder.
Framtagande av ridstigar bör ske på initiativ av ridklubbar och hästägare, i samråd med
markägare och företrädare för andra organisationer för att undvika konflikter. På sikt är
det önskvärt att en sammankoppling av olika ridleder till en längre sammanhängande
ridled i kommunen kan göras. Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar bör man studera om
en grusad ridväg kan placeras parallellt.
Diskussioner har tidigare förts ett antal år med ridklubbar om anläggande av ridleder.
I kontakter med LRF har framkommit hur viktigt det är att ryttarna och markägarna har
en dialog om ridning/ridstigar. Avtal mellan markägare och hästägare bör tas fram med
bla reglering av avgifter. I ett avtal kan t ex regleras hur länge en ridstig ska finnas på en
fastighet. För att kommunen ska ta aktiv del i anläggande av ridleder behövs ett
ställningstagande och avsättande av medel.
Mälarö SOK framför att det finns behov av inomhusfriidrottshall för att fullt ut kunna
bedriva sin grenspecifika verksamhet. Kommunen samverkar i regionen om anläggningar
och detta är en typ anläggning som bör kunna samnyttjas av föreningar i olika kommuner.
Pensionärsorganisationerna önskar boulebanor belägna i centralorten med god
tillgänglighet i förhållande till kollektivtrafiken. Nuvarande banor finns i det område som
ingår i nya Ekerö centrum och dessa kommer på sikt att försvinna, de är inte heller
underhållna på ett sätt som gör dem till bra aktivitetsytor.
En utveckling av Kärsöns Frisbeegolfbana, från 18- till 27-hålsbana, efterfrågas av den
lokala föreningen. Detta skulle kunna vara ett samverkansprojekt med KFUM Bromma
som är ägare av nuvarande fastighet/anläggning.
Simsporten är hänvisade till att utföra sin sport i anläggningar i annan kommun och det
sker i första hand i olika Stockholmsbaserade föreningar och anläggningar. Det är svårt att
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få en helt klar bild av antalet ekeröungdomar som utövar simning i andra föreningar då de
är spridda i flertalet olika organisationer och volymen av aktiviteterna kan variera. Vi kan
dock konstatera att ca 500 ekeröungdomar är medlemar i klubbar baserade i Stockholm. I
kultur- och fritidsvaneundersökningen är önskan om en simanläggning mycket hög.

Nuläge anläggningar
Nya anläggningar/åtgärder under 2015
I Ekerö finns 9 gymnastiksalar, en fullstor idrottshall, en icke fullstor idrottshall och tre
rörelserum. Det innebär att det bara finns en arena som de stora bollsporterna kan bedriva
tävlingsverksamheter i. Under 2015 pågår bygget av Ekebyhovs Idrottshall, ett tillskott
som kommer ge tävlingsverksamheter samt publika arrangemang ett rejält lyft. Även
gymnastik i ett brett perspektiv, inräknat parkour och akrobatik, kommer att kunna
utveckla sin verksamhet i denna anläggning.

Träkvistavallen och Svanängen
Enligt fullmäktiges mål ska anläggningar vara publika och har ett brett allmänintresse.
Kommunens båda idrottsplatser Träkvistavallen och Svanängens IP är några av de största
mötesplatserna i kommunen för kommuninvånare men tar också emot många besökare
från länet och landet i övrigt i olika turneringar.
I och med beslut om att bordlägga anläggandet av badhus blev konsekvensen att man inte
heller anlade nya omklädningsrum för att täcka verksamhetsbehovet för övriga delar av
Träkvistavallen. Under 2015 har nya omklädningsrum tillkommit i paviljonger. Långsiktigt
behöver ytterligare omklädningsrum tillkomma.
Svanängens IP och Svanängen har idag inga omklädningsrum för fotbollen som går att
använda. I investeringsbudget för 2015 finns medel avsatta för aktivitetshus vid Svanhagen
där behov av omklädningsrum samlokaliseras med andra typer av verksamheter som
behöver aktivitetsytor men där det inte behövs en stor idrottshall. Det projketet är ännu
inte påbörjat.
I programförslaget för Södra Färingsö finns förslag till ny entré för idrottsplatsen och i
anslutning till den ett park/naturområde som också är en länk mellan de nya bostäderna
och idrottsanläggningen. I detta område finns utrymme för ytor för spontan fysisk aktivitet
och skapandet av naturliga mötesplatser. I förslaget planeras bostadsbyggande där
nuvarande fotbollsplaner är placerade och två stycken nya fotbollsplaner, en 11-mannaplan
samt en 7-mannaplan föreslås anläggs i anslutning till Allhallen och ingå i
exploateringskostnaderna för området. Allhallen kan då byggas ut med omklädningsrum,
café samt nya verksamhetsytor för brottning, bordtennis o.dyl. Denna utbyggnad skulle
kunna sammanlänka Allhallens aktiviteter med de nya fotbollsplanerna. En mindre
läktarsektion skall byggas för att erbjuda fotbollspublik sittplatser.
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Analys
Nyttjandegrad och efterfrågan idrottshallar
I och med att tider fördelas enligt en strikt prioriteringsordning och fördelningsprincip har
föreningslivet anpassat sina ansökningar till befintliga tider och inte i första hand efter det
behov av verksamhetsutveckling som finns i dessa föreningar. Idrottsföreningarna i
kommunen fortsätter att växa vilket leder till att antalet verksamhetsgrupper utökas och
det blir allt fler grupper i de äldre åldrarna vilket leder till ett ökat behov av
träningstillfällen. I fullstor idrottshall är söktrycket numera 5 gånger så stort som
befintliga tider.
Även de mindre anläggningarna, typ gymnastiksalar, nyttjas i högre utsträckning och i takt
med grenspecifika anpassningar av dessa har det effektiva nyttjandet ökat. Det är dock
fortsatt i de anläggningar som är placerade i, och omkring, tätorten Ekerö som trycket är
som störst.

Förslag till anläggningsplan 2016-2020
Förslaget till anläggningsplan tar sin utgångspunkt från fullmäktiges mål, nuläge samt den
bild av efterfrågan och behov som befolkningsutveckling, antal aktiva och efterfrågan på
anläggningar från föreningsliv och allmänhet visar.

Sporthall
Under 2016 färdigställs sporthallen vid Ekebyhovsskolan. För att säkra kvantitetsbehovet
av inomhusanläggningar behövs ytterliggare en anläggning byggas, en träningsarena med
2 fullstora idrottsgolv (2 st 22x42m). Denna är av enklare karaktär och förutsätter att
investeringen genomförs tillsammans med idrottsrörelsen. En tänkbar placering är vid
Träkvistavallens idrottsplats, eller dess omedelbara närhet, synergivinsten med sådan
placering är att behovet av omklädningsytor då färdigställs och tillfälliga lösningar
avyttras.
Ytterligare behov är en ny sporthall vid utbyggnad av skolor i tätorten.

Allhallen och aktivitetshus vid Svanängens IP
Svanängens idrottsplats har behov av flera omklädningsrum främst i anslutning till
fotbollsplanerna. Behovet av samlingsytor, café och mindre verksamhetsytor för t.ex.
bordtennis och brottning är också stort. I samband med detaljplanearbete för Svanhagen
föreslås att långsiktigt koncentrera idrottsverksamheten runt Allhallen med nya funktioner
och nya planer. Det troliga är dock att bostadsexploateringen och flytten av
fotbollsplanerna ligger ganska många år framåt i tiden och nuvarande ytor för
idrottsverksamhet kvarstår och det bör därför göras plats för en mindre servicebyggnad
inom nuvarande idrottsområde.

Träkvistavallen - omklädnad
Nästa fas för att nå full behovstäckning av omkädningsrum är renovering av befintliga
omklädningsrum och iordningställas till 6 st fullstora omkl.rum. De inhyrda
byggmodulerna, samt de renoverade omklädningsrummen, skall hjälpligt täcka behovet av
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omklädningsytor till dess att ändamålsenlig byggnation kan genomföras senast 2019, då
med fördel i samband med ny sporthall på området.

Ridverksamhet
Ridyta
För att möta både ridsportens behov av tävlingsarena samt behovet av en aktivitetsyta för
spontan fysisk aktivitet föreslås en utomhusarena där ridsporten har möjlighet att
arrangera tävling, kurser och event. Även andra arrangemang skall kunna arrangeras på
denna yta t.ex. circus, utställningar och uppvisningar. När arenan ej används för
arrangemang är den en yta tillgänglig för nyttjande enligt tanken om spontanyta för fysisk
aktivitet.
Behovet är en 100 x 100 meter stor verksamhetsyta och i anslutning till denna inridningoch uppvärmningsytor. Anpassning för både dressyr och hoppning görs via flexibla
staketlösningar. Vidare behöver byggas funktioner runt denna anläggning för att få det att
fungera som en arrangemangsarena, viktiga delar är parkeringsytor samt vattentillgång.
För att uppnå standard för en nationell tävlingsarena för ridsporten krävs även byggnation
av funktionärslokaler, speakerrum samt publika faciliteter. För att dessa delar skall kunna
genomföras krävs samverkan från föreningslivet och dess möjligheter att söka
medfinansiering från organisationer och fonder. Det är av största vikt att anläggningen är
en föreningsangelägenhet vid sidan om möjligheten för medborgarens spontana
aktiviteter. Som kommunal anläggning får den ej vara en förutsättning för att de
näringsidkande delarna av ridverksamheten på något sätt vinner fördelar gentemot
varandras verksamhet.
En lämplig placering ur geografisk och logistisk synpunkt är i området vid Skå Flygplats,
här har även kommunen tillgång till mark väl anpassad för ändamålet. Utvecklande av
ridstigar i närliggande område ses också som en tillgång.
Ridleder
Det har sedan länge framförts önskemål om att kommunen mer aktivt går in och planerar
och anlägger ridleder. Det stora antalet hästar i kommunen gör att slitaget på markerna
ökar och det finns ett behov av kanalisering av ridandet och fler ridleder. Framtagande och
genomförande har hittills skett genom initiativ av ridklubbar och hästägare. För att
kommunen ska ta aktiv del i anläggande av ridleder behövs ett ställningstagande och
avsättande av medel.

Anläggningar eller ytor för spontan fysisk aktivitet
Två nya större aktivitetsytor för spontanlek/idrottande bör tillkomma i de utbyggda
centrumområdena Ekerö tätort och Stenhamra.
Aktivitetsyta Ekerö centrum
Bostadsutbyggnaden i Ekerö centrum kommer att innebära en dubblering av antal
boende. Den övergripande idéen som beskrivs om ett levande centrum och ett levande
bostadsområde förutsätter att människor kan samlas, att barn och ungdomar kan hitta
aktiviteter. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott är inte
fasta och detta bör finnas med i det fortsatta planarbetet för Ekerö centrum. Kultur- och
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fritidsnämnden har haft synpunkter på de planer som hittills tagits fram att de inte
tillräcklig tagit hänsyn till behov av möjlighet till spontanlek samt olika utomhusaktiviteter
för barn, ungdomar och vuxna. Möjliga placeringar för mindre aktivitetsytor är vid
strandpromenaden samt ytor vid Ekendals förskola.
Parker och aktiveter i Stenhamra
I Stenhamra finns tre parkområden som skall kopplas samman som ett aktivitetsområde
med olika inriktningar. Under 2013 gjordes en analys av behov och möjligheter för
utveckling av ytor för fysisk aktivitet i Stenhamraområdet, detta mynnade ut i ett
programförslag där platserna blir definierade med sina befintliga karaktärer samt förstärks
som aktivitets- och samlingsplatser för medborgarna.
Äppelparken blir en lugn miljö med lekytor för de yngre barnen. Borgenparken blir även
fortsättningsvis en plats för mer dynamisk lek, idrott och vuxenträning. Skolparken vid
Stenhamra skola och fritidsgård skall locka de något äldre med inriktning aktivitet och
möten. Aktiviteter med streetinslag som klättring, skate och parkour och mötesplatser där
man kan välja att vara aktör eller åskådare (on stage/off stage) är inslag som är viktiga. En
större betongpark för skate mm bör anläggas centralt förslagsvis i skolparken.
Parkerna knyts samman med cykel- och vandringsstigar där även parkernas olika
aktiviteter förstärks. Andra delar som knyts till dessa aktivitetsytor är badplatsen och
motionsspåren i Uppgårdsområdet.

Friluftsanläggningar
Portal Drottningholm
I direkt anslutning till Drottningholmskolan finns lämpliga ytor att skapa en
samlingspunkt för olika motions- och friluftverksamheter. Anläggandet av ett utomhusgym
i samband med förbättrade lek- och spontanaktivitetsytor för skolbarnen ger en naturlig
yta för fysisk aktivitet. Området bör också vara start- och informationsplats för de
naturliga leder och ytor för löpning, vandring, skid- och skridskoåkning som redan finns
idag och som med enkla medel kan förbättras och utvecklas.
Portal Jungfrusund
För att i än högre utsträckning tillgängligöra de aktiviteter som redan idag erbjuds i, och
omkring, backar, spår och leder vid Ekebyhovsbacken byggs värmestuga med
omklädningsmöjligheter. Vidare utvecklar man området med aktivitetsytor för olika
former av motionsträning.
Vandringsleder
Befintliga vandringsleder rustas upp för att bibehålla god tillgänglighet och undanröja
hinder för fullt nyttjande.
Konstgräsplaner
Reinvesteringar på befintliga konstgräsytor bör planläggas och bedömas. Träkvistavallens
konstgräs plan 1 är den yta som ligger i tur för reivesteringar.
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Ytterligare konstgräsytor kommer att behövas vartefter befolkningen och idrottsintresset
växer. Nuvarande behov pekar på att det är en 7-mannaplan i Stenhamraområdet som är
aktuell. Detta kan med fördel vara en del av utvecklingen av ovanstående parkområden.
Reinvesteringar idrottsanläggningar
Framförallt de mindre idrottsanläggningarna i kommunens ytterområden måste löpande
rustas upp för att svara mot säkerhets- och nyttjandekrav.
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Investeringsförslag nya anläggningar 2016-2020
Mkr
Anläggning

2016

Sporthallar
Ekebyhov
Ny bollhall

26

2017

2018

2019

2020

30
N

Svanhagens IP
Allaktivitetshus m. omkl
Reinvester. allhallen
Träkvistavallen
Investering befintlig omkl.rum
Investering ny byggnad

3,0
0,8

0,5

2,2

1,8
8

Ridverksamhet
Ridyta
Ridleder
Yta för fysisk aktivitet
Ekerö tätort (detaljplan)
Stenhamra parkprojekt
Övriga platser
Friluftsliv
Portal D-holm
Jungfrusunds friluftsomr
Vandringsleder
Motionsspår

0,5
0,3

4,0
0,3

3,0
0,5

0,5
1,5
0,5

2,0
0,5

0,5

0,5

1,0
1,0
0,2
0,65

0,2

Konstgräs

3

Reinv. idrottsanläggningar

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Summa

44,9

7,65

6,85

33,65

0,65
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